Turisternes døgnforbrug
VisitDenmark, 2018
1

Indhold
01

Introduktion & formål

02

Hovedkonklusioner fra rapporten

03

Overordnede nøgletal om turisternes døgnforbrug

04

Udvikling i turisternes døgnforbrug 2014-2017

05

Kystturisternes døgnforbrug

06

Storbyturisternes døgnforbrug

07

Erhvervsturisternes døgnforbrug

08

Døgnforbrug fordelt på turisternes rejsemotiver

09

Metode og kvalitetssikring

10

Bilag

Udgivet af
VisitDenmark, Viden & Analyse
Oktober, 2018
Adresse
Islands Brygge 43, 3
2300 København S
Tlf. +45 32 88 99 00
www.visitdenmark.dk/analyse

2

Introduktion & formål
Introduktion
Denne rapport viser forskellige turistsegmenters døgnforbrug.
Turisterne er delt op efter, om de rejser i forbindelse med deres job eller
holder ferie, hvilken nationalitet de har, hvor i Danmark de holder ferie, og
hvilken overnatningsform de bor på.
Rapporten fastlægger døgnforbrug for de forskellige nationaliteter inden
for forretningsområderne; kyst- & naturturisme, storbyturisme og
erhvervsturisme på udvalgte markeder. Derudover sammenlignes der med

døgnforbrug fra Turistundersøgelsen 2014.
Bemærk: Døgnforbruget er beregnet på decimal niveau, men
kommunikeres i rapporten afrundet til nærmeste 50. De samlede tal for
Turismens økonomiske betydning 2017 opgøres som et satellitregnskab i
foråret 2019.
Definitioner:
• Storbyturisme: ferieturisme i København, Aarhus, Odense og Aalborg
• Kyst og naturturisme: ferieturisme i alle kommuner udenfor de 4 store
byer
• Erhvervsturisme: Erhvervsturisme på tværs af landet

3

Metode: Hvordan bliver et døgnforbrug til?
Døgnforbrugsposter:
✓ Døgnforbrug er indsamlet som en del af VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017.
Undersøgelsen er landsdækkende, helårlig og går på tværs af forretningsområder.
✓ Undersøgelsen er repræsentativ på landsplan for danske og internationale turister,
der overnatter på hotel, campingpladser, vandrerhjem, feriecentre, lystbådehavne og
i lejede feriehuse. Der er gennemført godt 14.000 interview.
✓ Turisternes gennemsnitlige døgnforbrug dækker over en lang række forbrugsposter,
som tilsammen udgør døgnforbruget.

DØGNFORBRUG

Overnatning
Fødevarer, drikkevarer og tobak i forretninger
Restaurant, cafe, natklub og diskotek
Brændstof til bilen (egen, lånt, lejet)
Langdistancetransport i Danmark (fly og færge)
Lokal transport - korte distancer (bus, tog, taxa, mm.)
Forlystelser og kultur (oplevelser, aktiviteter, events)
Sports- og fritidsudstyr (købt og lejet)

Døgnforbruget opgøres per person. Børns forbrug betales typisk af forældre eller
andre voksne og er indregnet i det samlede forbrugstal.
Det afdækkes i spørgeskemaet, hvor mange personer det oplyste beløb dækker.
Dette betegnes som den økonomiske rejsegruppe.

Tøj og sko
Mobil og kommunikationstjenester (mobiltelefon, taletid, WIFI, o. lign.)
Foto, video, pc, mm.
Smykker, ure, tasker, mm.
Forplejning og shopping i en dansk lufthavn
Øvrige varer og tjenester (bøger, frisør, mm.)
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Hovedpointer fra rapporten
Ferieformen har stor betydning for døgnforbruget

• Analysen viser, at ferieformen har en stor indflydelse på, hvor stort et dagligt

Udenlandske
Kyst- & naturturister
har et døgnforbrug på

750 kr.

forbrug en turist har. Således har storby – og erhvervsturisterne på hotel
typisk et højere døgnforbrug end kystturisterne i feriehuse og på
campingpladser.
• Kystturisterne bliver til gengæld lidt længere og rejser i større grupper.

Udenlandske
storbyturister har
et døgnforbrug på

Dermed vil det samlede opholdsforbrug typisk være højere for kystturister.
• På tværs af de tre forretningsområder er døgnforbruget steget fra 2014 til

2.150 kr.

2017 til gavn for både den lokale og nationale økonomi.
• Stigningen i døgnforbruget kan formentligt tilskrives en række forhold. Det
spejler bl.a. en udvikling, hvor aktører og destinationer i en årrække har
arbejdet målrettet med at udvikle attraktive helhedsoplevelser og dermed

også flere forbrugsmuligheder for turisterne.
• Derudover er en række af Danmarks vigtigste turistmarkeder inde i en positiv
økonomisk udvikling med vækst i BNP og privatforbrug, faldende ledighed og
stigende indkomster.* Forhold der – alt andet lige – stimulerer lysten til og
muligheden for at bruge penge på de mange attraktive tilbud i Danmark.

* Kilde: Oxford Economics

• asdasdasd
Udenlandske
erhvervsturister har
et døgnforbrug på

3.300 kr.
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Hovedpointer fra rapporten

Danske
kyst- & naturturister
har et døgnforbrug på

Turisterne bliver i kortere tid og rejser færre sammen.

800 kr.

• Analysen viser, at turisterne holder kortere ferier i Danmark. Derudover er den
gennemsnitlige rejsegruppestørrelse faldet.
• Det skyldes blandt andet, at relativt flere besøger Danmark som par uden børn både
ved kysten og i de store byer end tidligere. Det bemærkes dog, at der ved kysten
fortsat er en stort set ligelig fordeling mellem børnefamilier og par.

Danske
storbyturister har
et døgnforbrug på

1.700 kr.

• Der ses et højere forbrug i 2017 end i 2014. Det højere forbrug ses på tværs af
forbrugsposter, overnatningsformer og de fleste markeder. Særligt bruges der flere
penge på køb af mad og drikkevarer i detailhandlen, at spise ude samt på shopping.
• Forbrugsposterne er steget over en bred kam, men rangeringen mellem poster er
stort set den samme som i 2014. Overnatning udgør sammen med mad og drikke i
detailhandel og forbrug på restauranter og andre spisesteder de største
forbrugsposter både i 2014 og 2017.
• Endelig afspejler forbruget også, at priserne på overnatninger generelt har været
stigende – særligt i højsæsonen.
Højere døgnforbrug end i 2014 – men samme forbrugsrangering mellem markeder.
• Døgnforbruget er steget i 2017, men rangeringen mellem markeder er stort set den
samme.

Danske
erhvervsturister har
et døgnforbrug på

2.650 kr.

• Således har de asiatiske markeder, USA, Norge og Sverige et højere
feriedøgnforbrug end fx Danmark, Tyskland og Holland.
• Analysen viser dog også, at ferieformen har stor betydning. Således bruger tyske
storbyturister med kort opholdslængde væsentlige flere penge i døgnet end tyske
kystturister med længere opholdslængde.
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Udvikling i turisternes døgnforbrug 2014-2017

3.250

Udvikling i danske og udenlandske turisters døgnforbrug
fordelt på forretningsområde

2.550

2.150
1.950
1.700

1.700

1.700

1.350
800

750

Stigning i både danske
og udenlandske
turisters døgnforbrug
inden for alle
forretningsområder

500

450

Udland

Danmark
Kyst

Udland

Danmark
Storby

2014

Udland

Danmark
Erhverv*

2017

Kilde: VisitDenmark s Turistundersøgelse 2014 og 2017. *Døgnforbruget dækker både mødeturister, som deltager i faglige kongresser, konferencer, messebesøg og belønningsrejser - og andre erhvervsturister som fx
sæsonarbejdere og individuelle forretningsrejsende på virksomheds - eller kundebesøg. For delsegmentet mødeturister er der medregnet en række mødeomkostninger, som ikke er betalt af den enkelte deltager men af
mødeplanlæggeren fx leje og udsmykning af lokaler, forplejning under mødet, underholdning med mere. Mødesegmentet belyses nærmere i rapporten: Mødemarkedets økonomiske betydning 2017.
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Turisternes døgnforbrug
- Fordelt på forretningsområde
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Kystturisternes døgnforbrug
•

Danske og udenlandske kystturister har stort set samme døgnforbrug.

•

De udenlandske turister har dog en længere opholdslængde.

•

Som i 2014 har nordmænd og svenskere det højeste døgnforbrug ved

Kystturisternes døgnforbrug (kr.) fordelt på nationalitet

1.700

kysten blandt de målte markeder.
•

Norske kystturister har det højeste døgnforbrug i Danmark både i de større
byer og ved kysten. Deres forbrug ved kysten er præget af, at de primært
opholder sig på hoteller og feriecentre, og at de i særlig grad overnatter i
den typisk lidt dyrere højsæson.

•

800

Derudover har nordmændene særlig øget deres forbrug i detailhandlen og
bruger flere penge på at spise ude.

Danmark

Udlandet

800

750

Opholdslængde (nætter)

4,1

6,4

Rejsegruppestørrelse (personer)

1,9

2,0

6.400

9.650

Døgnforbrug (kr.)

Opholdsforbrug (kr.)

* Kilde: VisitDenmark s Turistundersøgelse 2014 og 2017

1.000
700

500

450

Danmark

Holland

800

700

650
400

Norge

Sverige

Tyskland

2014

2017

Kystgennemsnit 2014
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Storbyturisternes døgnforbrug
•

De udenlandske storbyturister har et højere døgnforbrug end de danske
storbyturister.

•

Storbyturisternes døgnforbrug fordelt på nationalitet

Storbyturister opholder sig som regel få dage i Danmark. De danske turister
overnatter i gennemsnit 2,2 dage, mens de udenlandske turister i gennemsnit

2.800

overnatter 2,7 dage.
•

gennemsnit i en gruppe på 1,4 personer, mens danskerne rejser i en gruppe på 1,6
personer.
•

2.300

Storbyturister rejser som regel i mindre grupper. Udenlandske turister rejser i
1.700

1.900
1.700 1.750

1.600

1.350

Norske storbyturister bruger flest penge i døgnet. Dette spejler også , at

2.550

2.600

2.300 2.450

1.900

1.450 1.450
1.350

nordmænd primært overnatter på hotel og gerne i København i juli og august.
•

Turister fra Asien, Norge, Storbritannien, Sverige samt USA har et højere
døgnforbrug end gennemsnittet.

Danmark

Udlandet

1.700

2.150

Opholdslængde (nætter)

2,2

2,7

Rejsegruppestørrelse (personer)

1,6

1,4

5.850

7.850

Døgnforbrug (kr.)

Opholdsforbrug (kr.)

2014

2017

Storbygennemsnit 2014

Storbygennemsnit 2017

*Asien dækker bl.a. over landene Kina, Indien, Japan, Thailand & Singapore.
* Kilde: VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014 og 2017
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Erhvervsturisternes døgnforbrug
•

De udenlandske erhvervsturister, der overnatter på hotel, har et højere
døgnforbrug end de danske erhvervsturister.

•

De udenlandske turister har i gennemsnit 2,0 overnatninger, men de danske i

Erhvervsturisternes døgnforbrug fordelt på nationalitet

gennemsnit har 1,9 overnatninger.
•

messebesøg og belønningsrejser - og andre erhvervsturister som fx
sæsonarbejdere og individuelle forretningsrejsende på virksomheds - eller
kundebesøg.
•

3.800

Beløbet dækker både mødeturister som deltager i faglige kongresser, konferencer,

3.250

3.250

2.650
1.750

2.650
1.950

2.150

1.950

3.950

3.500

2.000

2.450

2.300

For det delsegment af erhvervsturister, som deltager i et møde er der medregnet

en række mødeomkostninger, som ikke er betalt af den enkelte deltager men af
mødeplanlæggeren fx leje og udsmykning af lokaler, forplejning under mødet,
underholdning med mere. Mødesegmentet belyses nærmere i rapporten
Mødemarkedets økonomiske betydning 2017.

Danmark

Udlandet

2.550

3.250

Opholdslængde (nætter)

1,9

2,0

Rejsegruppestørrelse (personer)

1,1

1,0

5.300

6.750

Døgnforbrug (kr.)

Opholdsforbrug (kr.)

2014

2017

Erhvervgennemsnit 2014

Erhvervgennemsnit 2017

*Asien dækker bl.a. over landene Kina, Indien, Japan, Thailand & Singapore.
Kilde: VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014 og 2017 samt Mødeplanlæggerundersøgelsen 2018.

11

Ferieturisternes forbrugsposter - udland
• Ser man fx på de udenlandske ferieturister som en samlet gruppe kan

Ferieturisters døgnforbrug opdelt på forbrugsposter, kr.

der konstateres et højere forbrug på tværs af forbrugsposter.
• Særligt bruges der flere penge på at spise ude, købe mad og drikkevarer
i detailhandlen samt shopping.

2017

335

165

152

139

123

4314 971

• Endelig afspejler forbruget også, at priserne på overnatninger generelt
har været stigende.

2014

264

73

106

76 45 3913 616

• Overnatning udgør sammen med mad og drikke i detailhandel og
forbrug på restauranter og andre spisesteder de største
forbrugsposter.

• Dette er stort set den samme fordeling som i 2014 blot på et højere
niveau.

Forskel

71

93

46 63

78 41

355

Overnatning

Mad, drikke og tobak

Spisesteder

Shopping

Transport (inkl. benzin)

Forlystelser og kultur

Øvrigt

Samlet døgnforbrug

Stikprøvestørrelse: 2014: 5.919, 2017: 6.097. Bemærk, at nogle kategorier er
sammensat af flere forbrugsposter. Fx består ”Shopping” af posterne tøj & sko, smykker,
ure, tasker m.m. , forplejning og shopping i lufthavn samt sports- og fritidsudstyr.
* Kilde: VisitDenmarks turistundersøgelse 2014 og 2017
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Bilag
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Bilag 1

Døgnforbrug fordelt på overnatningsformer

Danmark

Udlandet

I alt

Hotel, ferie

1.600

2.500

2.000

Hotel, forretning

2.650

3.300

2.950

Feriecenter

850

850

850

Camping

650

750

650

1.150

1.100

1.100

Lystbådehavn

750

850

800

Feriehus

800

750

750

Vandrerhjem
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Metode
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Metode
Døgnforbrug er indsamlet som en del af VisitDenmarks Turistundersøgelse
2017. Dataindsamlingen er foretaget face-to-face af Wilke. Svar blev
registreret på tablet.
Undersøgelsen er landsdækkende, helårlig og går på tværs af
forretningsområder. Undersøgelsen er repræsentativ på landsplan for danske
og internationale turister, der overnatter på hotel, campingpladser, vandrehjem,
feriecentre, lystbådehavne og i lejede feriehuse.
Kvalitetssikring af data
•

Detaljeret kvoteplan og vægtning ved Danmarks Statistik sikrer
repræsentativitet i forhold til:
•

overnatningsformer, landsdel/regioner, nationaliteter

•

Detaljeret spørgsmålsmodul øger sikkerheden for genkaldelse af
forbrugsposter

•

Løbende digital monitorering af kvoteopnåelse og forbrugsniveauer

•

Automatisk forbrugstjek ved høje og lave værdier

•

Ekstreme værdier er blevet fjernet fra datamaterialet

Stikprøvestørrelser
Kyst- og naturturister
Danmark: 2.443
Udland: 4.314
Storbyturister
Danmark: 506
Udland: 2.164
Erhvervsturister

Danmark: 1.026
Udland: 2.336
Markeder:
Tyskland: 3.091
Sverige: 917
Norge: 971

Holland: 563
Italien/Frankrig: 340
Storbritannien: 608
USA: 479
Asien: 396
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Vidensbank om turismen i Danmark
www. visitdenmark.dk/analyse

Følg os på

– VisitDenmark Viden & Analyse
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